
DAFO PULVERSLÄCKARE 6 kg 
FÖR FORDON 

PRODUKTBLAD 
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Pulver är det mest mångsidiga och 
effektiva släckmedlet. Det ger ett effektivt 
skydd vidd alla typer av brandtillbud. 

Dafo modell PK 6 B OEM är laddad med  
6 kg pulver. Den är framtagen speciellt  
för lastbilar och tunga fordon med OEM-
tillverkare i åtanke.  

Släckaren är robust och korrosionstålig. 
Den har ett rikt tillbehörssortiment för 
montage och placering i fordon. Den 
uppfyller samtliga krav från myndigheter 
och försäkringsbolag och är försedd med 
en flerspråkig etikett för att passa den 
internationella marknaden. 

Tillförlitlig konstruktion 
Brandsläckaren är  
tillverkad enligt  
den sameuropeiska 
standarden för  
brandsläckare  
SS EN 3. 

Den är provad av Sveriges Provnings- och 
Forskningsinstitut. Att den uppfyller standardens 
krav kontrolleras av DNV. Som certifieringsorgan  
gör DNV också regelbundna fabrikskontroller. 
Behållaren är av stål lackerad med slagtålig röd 
epoxylack. Brandsläckaren är försedd med en 
mässingsventil och bärhandtag och avtryckare är 
tillverkade i lackerat stål. En kraftig och lättåtkomlig 
säkring spärrar mot vådautlösning. 
Släckarna är fyllda med brandsläckningspulver och 
trycksatta med kvävgas. Laddningstrycket 
övervakas med en lättavläst manometer.  

Speciellt framtagen för fordon  
Modellen är speciellt framtagen för fartyg- och 
fordonsanvändning. Den är mycket robust och 
korrosionstålig. Den tål mångårig placering 
utomhus, även vintertid.  
Istället för plastsockel är behållaren försedd med ett 
slangfästs som håller slangen på plats även vid 
vibration och skakningar.  
Den uppfyller samtliga krav från myndigheter och 
försäkringsbolag. Krav och användningsområden 
framgår av tabellen. 

Godkänd för Regler från 
ADR-transporter MSB / Räddningsverket 
Fartyg - inredning Sjöfartsverket 
Bussar Transportstyrelsen 
Anläggningsmaskiner Försäkringsbolag 
Skogsmaskiner Försäkringsbolag 
Gruvmaskiner Gramko 
Hem, bostad MSB / Räddningsverket 

Flerspråkig etikett 

 
För att underlätta för fordonstillverkare med export 
är släckaren som standard försedd med 4-språkig 
handhavandeinstruktion screentryckt på behållaren. 
Instruktionen är på svenska, finska, norska och 
engelska. Som tillbehör finns etikett på följande 
språk:  

- Tysk/engelsk, art.nr 15-7016-85 
- Fransk/engelsk, art.nr 15-7016-86 
- Spansk/engelsk, art.nr 15-7016-87 
- Rysk/engelsk, art.nr 15-7016-88 

Tekniska data 
Pulverinnehåll 6 kg 
Effektklass 43A 233B C 
Fyllningstryck kvävgas 14 bar 
Vikt laddad 9,5 kg 
Höjd inkl ventil 550 mm 
Diameter på behållare ø 150 mm 
Bredd inkl handtag 225 mm 
Djup inkl hållare 160 mm 
Tömningstid 18 sek 
Utlopp Slang 
Kastlängd 4 - 6 m 
Pulvertyp Synt ABC 85% 

Fäste Vägghängare 
Fordonshållare beställs 
separat 

Funktionstemperatur -30° C till +60° C 
Artikelnummer 10-1006-68 



 
 

 

Brandexperten Sverige AB | Tel 020-29 90 00 | www.brandexperten.se Heltäckande på säkerhet 

Art.nr. 55-9111-00

Enkelt montage i fordon 
 Fordonshållare för 6 kg  

svartlackerad 
art.nr 15-5105-52 

 Fordonshållare justerbar  
4-12 kg förzinkad. Avsedd  
för tillverkare som vill ha en  
hållare för olika släckare 
art.nr 15-0692-50 

 Skyddshuv, transparent  
armerad plast med gummiband 
art.nr 15-5180-00 för 6 kg 
art.nr 15-5180-01 för 12 kg 

 Väggskåp vattentät med 
rostfria spännen  
art.nr 15-5150-02 för 6-9 kg/lit 
art.nr 15-5150-03 för 12 kg 

 Väggskåp typ JBW 
vattentätt med svart spänne  
art.nr 15-5150-02 för 6 kg 
art.nr 15-5150-03 för 12 kg 

 Toppmatat plastskåp för 
montage under lastbilsflak 
art.nr 15-5150-04 för 6 kg 
art.nr 15-5150-05 för 12 kg  

 Brandsläckarskåp i durkplåt 
med huvlås 
art.nr 55-1702-09 

 Skylt Brandsläckare i eloxerad 
aluminium. Finns med 11 olika 
språk samt som symbolskylt 
art.nr 55-9033-00 skylt svensk 

 Skylt alternativt dekal för  
luckring av pulver enligt 
försäkringsbolagens krav för 
skogs- och anläggningsmaskiner. 
Finns även i engelsk utförande. 
art.nr 55-9033-60 skylt svensk 
art.nr 55-9033-62 skylt engelsk 

 Dekal håltagning för brandsläckning 
för markering av hål i motorkapsling  
för brandsläckarslang 
art.nr 55-9111-00 

 Vid större volymer kan släckaren 
kundanpassas och förses med  
speciell etikett, rostfria handtag 
eller andra kundanpassningar 

Enkel hantering 
Brandsläckaren är lätt att hantera eftersom man bär 
och sköter start och avstängning med samma hand. 
Den har ett stadigt bärhandtag och en kraftig 
avtryckare för öppning och stängning av ventilen. 
Denna modell har en rejält tilltagen slang som gör 
att man lätt kan arbeta med strålen och sprida 
pulvret över stora ytor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pulver har bäst släckeffekt 
Pulver är det mest mångsidiga släckmedlet. Det ger 
ett utmärkt skydd vid varje slag av brandtillbud. 
Pulver är det enda släckmedel som är klassat för 
samtliga brandtyper: 
Pulversläckarna är köldbeständiga och kan vara 
placerade utomhus även vintertid. 
Pulver är det släckmedel som har högst släckeffekt 
och är mest kostnadseffektivt. Det släcker brand på 
tre sätt: 
1. Kedjereaktionen i branden stoppas. Pulvret 

binder upp de fria radikalerna och stoppar 
fortsatt förbränning.  

2. Pulverkristallerna smälter och bildar en glasyr på 
det brinnande ämnet. Det hindrar effektivt 
återantändning. 

3. Pulvret kyler branden. Det åtgår energi när 
pulvret bryts ner och smälter. 

 

 
 

Släckaren har ett robust 
bärhandtag och en kraftig 
avtryckare för öppning 
och stängning av ventilen. 

Slangen är fastsatt i 
behållaren med en 
påsvetsad slanghållare. 


